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1.KONKURS  
 
1.1. Organizator Konkursu  
Organizatorem Konkursu jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi z siedzibą przy al. 
Kościuszki 4, 90-419 Łódź zwany dalej Organizatorem („Organizator”).  
 
1.2. Fundatorzy  
Fundatorem nagród przyznanych w Konkursie jest Uniwersytet Medyczny w Łodzi z 
siedzibą przy al. Kościuszki 4 , 90-419 Łódź, zwany dalej Fundatorem („Fundator”).  
 
1.3. Czas i miejsce Konkursu  
Konkurs przeprowadzany jest od 1 grudnia 2016 do 30 września 2017w ośmiu etapach 
na stronie projektu (www.kumpel.umed.pl ).  

 
1.4. Nadzór nad przebiegiem konkursu  
Nadzór nad prawidłowym przebiegiem konkursu sprawuje Kapituła Konkursu wyłoniona 
przez Organizatora, zwana dalej Kapitułą Konkursu („Kapituła Konkursu”).  
 
 
2.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE  
 
2.1. Uczestnicy Konkursu  
Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która w czasie trwania 
Konkursu prawidłowo odpowie na wszystkie pytania konkursowe zamieszczone na 
stronie projektu KUMPEL (www.kumpel.umed.pl ).  

Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych 
danych osobowych, tj. imienia, nazwiska, daty urodzenia, adresu konta poczty 
elektronicznej, numeru telefonu - niezbędnych do przekazania nagród.  
Uczestnicy zgłaszają się do udziału w Konkursie poprzez formularz konkursowy 
zamieszczone na stronie projektu KUMPEL (www.kumpel.umed.pl ) 
W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatorów i 
Fundatora, a także innych podmiotów współpracujących przy organizacji i 
przeprowadzeniu Konkursu, jak również członkowie rodzin tych osób.  
Zgłaszając się do udziału w Konkursie Uczestnicy wyrażają akceptację treści niniejszego 

Regulaminu. 

2.2 Zgoda na przetwarzanie danych 

Zgłaszając się do udziału w Konkursie poprzez przysłanie drogą elektroniczną poprzez 

formularz konkursowy odpowiedzi na pytania konkursowe Uczestnicy Konkursu wyrażają 

zgodę na:  

1. przetwarzanie przez Organizatora przekazanych danych osobowych w celu realizacji 
Konkursu;  

2. sporządzenie listy uczestników biorących udział w Konkursie w celu wytypowania 
osób, którym zostaną przyznane nagrody;  

3. na opublikowanie na stronie projektu KUMPEL (www.kumpel.umed.pl ) imienia i 

nazwiska uczestnika w przypadku, gdy uczestnik zostanie nagrodzony w Konkursie.  
 
3.PRZEBIEG KONKURSU  
 



3.1. Zadanie konkursowe  
Konkurs polegać będzie na udzieleniu prawidłowych odpowiedzi na przygotowane przez 
Organizatora, skonsultowane z Kapitułą Konkursu i ogłoszone na stronie projektu 
KUMPEL (www.kumpel.umed.pl ) pytania i nadesłaniu odpowiedzi drogą elektroniczną 

poprzez formularz zgłoszeniowy. Konkurs odbędzie się w ośmiu etapach -  3 pytania 
będą zamieszczane według poniższego harmonogramu: 

 Grudzień 2016 

 Styczeń 2017 

 Luty 2017 

 Marzec 2017 

 Kwiecień 2017 

 Maj 2017 

 Czerwiec 2017 

 Wrzesień 2017 
Na koniec każdego miesiąca zostanie rozstrzygnięty jeden etap konkursu i wyłoniony 
laureat a w kolejnym miesiącu rozpocznie się kolejny etap i pojawią się następne 
pytania. 
 
3.2.Odpowiedzi przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.  
 
3.3. Laureaci  
W przypadku, jeśli więcej niż jedna osoba udzieli poprawnych odpowiedzi na wszystkie 
pytania, Kapituła Konkursu wyłoni Laureata drogą losowania.  
Wynik Konkursu jest ostateczny i nie przysługuje od niego odwołanie.  
Zwycięzcy Konkursu informowani będą o wygranej pocztą elektroniczną oraz poprzez 
umieszczenie imienia i nazwiska Zwycięzcy na stronie internetowej na stronie projektu 
KUMPEL (www.kumpel.umed.pl ) w terminie do tygodnia po zakończeniu każdego etapu 
Konkursu.  
 
3.4. Wykluczenie Uczestnika  
Organizator ma prawo wykluczyć uczestnika konkursu w razie nieprzestrzegania  
dobrych obyczajów, naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu lub innego 
naruszenia praw i interesów organizatora i fundatora Konkursu oraz pozostałych 
uczestników Konkursu.  
 
 
4. NAGRODY  
 
4.1. Nagrodą w konkursie będzie zestaw materiałów promocyjnych Uniwersytetu 
Medycznego w Łodzi.  
 

4.2 Odbiór nagród w konkursie 

Nagrodę może odebrać wyłącznie Laureat osobiście za okazaniem dowodu tożsamości i 
po dopełnieniu warunków określonych niniejszym Regulaminem. Odbioru nagrody 
można dokonać w terminie podanym w powiadomieniu o wygranej, w siedzibie 
Organizatora – Biuro Promocji Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, plac Hallera 1, pokój 
227. Osobą upoważnioną do kontaktu jest Anna Pielesiek-Kielma (tel. 42 272 50 95, e-
mail: anna.pielesiek@umed.lodz.pl ). Odbiór nagrody należy potwierdzić własnoręcznym 

podpisem. Termin realizacji nagrody zostanie uzgodniony ze Zwycięzcami (nie później 
jednak niż do 30 dni.) Po tym terminie nagrody tracą ważność. W takim przypadku 



Laureatowi nie przysługują żadne roszczenia względem Organizatora, Kapituły Konkursu 
czy Fundatora.  
W przypadku niezgłoszenia się po odbiór nagrody w okresie do 30 dni od terminu 
wskazanego w powiadomieniu o wygranej, albo w razie niespełnienia warunków 
określonych niniejszym Regulaminem, prawo do nagrody wygasa, a nagroda przepada.  
 
4.4. Zwycięzcy nie przysługuje prawo do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za 
nagrodę lub jej część.  
 
5.1. Publikacja regulaminu  
Treść niniejszego Regulaminu będzie dostępna na stronie internetowej: 
http://kumpel.umed.pl .  
Organizator i Fundator zastrzegają sobie prawo zmiany postanowień niniejszego 
Regulaminu w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń 
mających wpływ na organizowanie konkursu, w tym szczególności zastrzega sobie 
prawo odwołania poszczególnych etapów konkursu w każdym czasie, bez podania 
przyczyny i uzasadnienia. W takim przypadku uczestnikom lub Laureatowi konkursu nie 
przysługują żadne roszczenia względem Organizatora, Kapituły Konkursu czy 
Fundatora.  
 
5.2. Dodatkowe Informacje  
Dodatkowe informacje na temat Konkursu udzielane są   drogą elektroniczną, pod 

adresem – anna.pielesiek@umed.lodz.pl. 

 


